
RAV4 PLUG-IN 
HYBRID



DVOJNI 
ZNAČAJ

BOGATO ŠPORTNO-TERENSKO IZROČILO, 
DINAMIČNI DVOJNI ZNAČAJ.

RAV4 Plug-in Hybrid združuje našo najbolj zmogljivo 
hibridno tehnologijo z izjemnimi električnimi 
zmogljivostmi. Z njimi bo brezemisijska vožnja še 
daljša in čistejša. Sofisticirana oblika skriva bogato 
vsebino. Za pogon skrbita četrta generacija hibridne 
tehnologije in zmogljiva litij-ionska baterija, ki 
zagotavljata takojšnji pospešek in najboljši doseg v 
svojem razredu.
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Hybrid 
2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT 
Moč 306 konjskih moči 
Poraba goriva§ 1,0 l/100 km 
Emisije CO2§ 22 g/km 
Pospešek 0–100 km/h 6,0 sek. 
Električni doseg* 75 km 

Vaša pot do pravega električnega vozila. 
Izbirati je možno med štirimi načini vožnje, med 
katerimi sta tudi hibridni in povsem električni način. 
Prednastavljeni način EV omogoča, da RAV4       Plug-in 
Hybrid kar 75* kilometrov prevozi na brezemisijski 
električni način. Sistem pa deluje do hitrosti 135 km/h. 
Ko se baterija izprazni, vas bo učinkoviti hibridni sistem 
brez težav pripeljal do cilja. 

e-CVT = elektronsko nadzorovani brezstopenjski menjalnik
* Odvisno od stanja baterije in voznih pogojev. 
§ Kombinirani cikel. 

ČISTA  
MOČ 

TAKOJŠNJA MOČ, IZJEMNA UČINKOVITOST.

Zmogljiv, dinamičen in samozavesten. RAV4 Plug-in 
Hybrid je zaradi izjemnih zmogljivosti pravzaprav 
unikat v svojem razredu. Poganjata ga 2,5-litrski 
pogonski sklop Hybrid Dynamic Force, ki zmore 306 
konjskih moči, in pametni štirikolesni pogon AWD-i. 
Od 0 do 100 km/h pospeši v samo šestih sekundah. 

Ponuja najnižje emisije (22 g/km) in porabo 
(1,0 l/100 km) v svojem razredu. Ti podatki so dokaz 
izjemne učinkovitosti športnega terenca RAV4 Plug-in 
Hybrid. Nova 18,1 kW litij-ionska baterija omogoča do 
75 km* brezemisijskega električnega dosega. Baterijo 
pa je mogoče napolniti v le 2,5 ure.
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Varnost
RAV4 Plug-in Hybrid ponuja še več varnosti za vse 
potnike v vozilu in vse, ki se znajdejo v njegovi bližini. 
Napredne tehnologije varnostnega sistema Toyota 
Safety Sense so še pametnejše, učinkovitejše in 
omogočajo še bolj samozavestno in brezskrbno vožnjo. 

•  Sistem za preprečevanje trka z dnevnim zaznavanjem 
kolesarjev ter dnevnim in nočnim zaznavanjem pešcev 

• Prilagodljivi radarski tempomat
• Pametni prilagodljivi tempomat
•  Sistem za preprečevanje zapustitve voznega pasu z 

asistenco krmiljenja 
• Sistem za ohranjanje voznega pasu
• Samodejno preklapljanje snopa luči
• Prepoznavanje prometnih znakov 

Notranjost  
RAV4 Plug-in Hybrid ponuja izjemno udobje. Na 
voljo so projekcijski zaslon, premijski avdiosistem z 9 
zvočniki, polje za brezžično polnjenje mobilnih naprav, 
v prtljažnem prostoru pa je tudi vtičnica 230 V. 

Povezljivost 
Poleg povezav Apple CarPlayTM in Android AutoTM, 
ki omogočata predvajanje glasbe, klice in številne 
druge funkcije, je na voljo tudi aplikacija MyT, s katero 
lahko kar na zaslonu pametnega telefona preverite 
stanje baterije, nastavite polnjenje, odmrznete stekla, 
ogrejete ali ohladite kabino ... 

SLOG 
NOTRANJOSTI

PREFINJEN IN POVEZAN PROSTOR. 

Prefinjena potniška kabina športnega terenca RAV4 
Plug-in Hybrid je kot ustvarjena za tiho in udobno 
potovanje. Športni sedeži in veliko panoramsko 
strešno okno ustvarjajo vtis udobja, zračnosti in 
prostornosti. Prtljažni prostor pa ponuja 500 litrov 
prostornine. Baterija je nameščena tako, da ne vpliva 
na prostornino prtljažnega prostora.

Intuitivni 22,86-centimetrski (9-palčni) za dotik 
občutljivi zaslon je osrčje multimedijske povezljivosti. S 
storitvami aplikacije MyT je možno daljinsko upravljanje 
klimatske in navigacijske naprave. Številne napredne 
varnostne tehnologije varujejo potnike v vozilu in tudi 
druge udeležence v prometu. 

 

Prikazi zaslona aplikacije se lahko spremenijo.
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Poudarki
 — 45,7-centimetrska (18-palčna) lita 
platišča (5-kraka)
 — Žarometa Bi-LED
 — Prilagodljivi radarski tempomat
 — Sistem opozarjanja na nevarnost trka 
z zaznavanjem pešcev in kolesarjev
 — Sistem za ohranjanje voznega pasu
 — Toyota Touch 2 z 
20,32-centimetrskim (8-palčnim) za 
dotik občutljivim barvnim zaslonom
 — Samodejna klimatska naprava z 
dvoobmočnim delovanjem in s 
protiprašnim ªltrom
 — Navigacija

Poudarki (dodatno k opremi Elegant)
 — Sistem zaznavanja vozil v mrtvem 
kotu (BSM)
 — Parkirni senzorji s funkcijo ICS 
(Intelligent Clearance Sonar)
 — Barvni prikazovalnik podatkov na 
vetrobranskem steklu HUD (Head 
Up Display)
 — Možnost gretja volanskega obroča
 — Toyota Touch 2 z 22,8-centimetrskim 
(9-palčnim) za dotik občutljivim 
barvnim zaslonom 
 — Električno odpiranje/zapiranje 
prtljažnika (tudi dalinsko 
upravljanje)

 — Povezljivost s pametnim telefonom 
iPhone/Android™
 — Časovna nastavitev delovanja 
klimatske naprave (funkcija Pre-AC)  
 — Elektrokromatsko notranje ogledalo 
z avtomatskim zatemnjevanjem
 — Gretje prednjih in zadnjih sedežev
 — Kabel za polnjenje preko vtičnice 
in kabel za polnjenje na EV-polnilni 
postaji (Mennekes 32A)  
 — Paket aktivne varnosti TOYOTA 
SAFETY SENSE®

ELEGANT EXECUTIVE
 — Ogrevano vetrobransko steklo in 
pralni šobi
 — Brezžični polnilnik prenosnih 
naprav
 — Pranje žarometov
 — Panoramic View Monitor (omogoča 
360⁰ pogled okoli vozila ter 
pogled na vozilo in okolico iz ptičje 
perspektive s pomočjo 4 kamer)
 — Vzvratno ogledalo s funkcijo 
digitalnega prikaza slike s 
širokokotne vzvratne kamere
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Poudarki (dodatno k opremi 
Executive)

 — Usnjeno oblazinjenje sedežev
 — Ogrevana in hlajena prednja 
sedeža
 — Voznikov sedež s spominsko 
funkcijo

 — Električno pomičen in po višini 
nastavljiv sovoznikov sedež
 — 48,3-centimetrska (19-palčna) lita 
platišča
 — Vrhunsko ozvočenje JBL z devetimi 
zvočniki
 — Zunanjost Bi-tone

STYLE

Projekcijski zaslon 
Ponuja vse nujne informacije, ne da bi voznik pogled 
umaknil s ceste.
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Kromirani dodatki 
Premijski kromirani dodatki bodo vašemu avtomobilu 
dodali še več premijskega značaja. 

(1). S stranskimi kromiranimi letvami bo avtomobil 
s proªla videti še bolj eleganten, (2) poleg tega pa 
odlično dopolnjuje njegov videz. 

3. Torba za shranjevanje kablov
Posebna torba je namenjena shranjevanju kablov, 
hkrati pa preprečuje, da se kabli nenadzorovano zvijajo 
po prtljažnem prostoru. 

4. 22 kW osnovna stenska polnilna postaja s kabli
22 kW osnovna stenska polnilna postaja je ena izmed 
najmanjših na trgu. Ponuja tudi integrirani kabel in 
vtičnico tipa 2 za domačo in poljavno uporabo.

5. 22 kW povezana stenska polnilna postaja v vtičnico 
22 kW povezana stenska polnilna postaja je 
opremljena z vtičnico tipa 2 in pomeni pametno rešitev 
za domačo in poljavno uporabo. Ponuja tudi brezžični 
povezavi LAN in WiFi, opcijsko pa tudi LTE. 

IZSTOPAJTE 
V SLOGU. 

DODATKI 

RAV4 Plug-in Hybrid se odlično znajde 
na asfaltu, kolovozih, makadamu, v blatu 
ali na avtocesti. Z originalnimi dodatki 
Toyota lahko še okrepite njegove odlične 
lastnosti. RAV4 Plug-in Hybrid bo še bolj 
atraktiven in še bolj pripravljen na akcijo.

Stranska stopnica 
Posebna stopnica omogoča lažji dostop 
do avtomobila in lažje nameščanje strešnih 
nosilcev in dodatkov. Hkrati pa pripomore 
tudi k bolj robustnemu videzu avtomobila.

Za še več podrobnosti o originalnih dodatkih Toyota 
obiščite spletno stran www.toyota.si ali kontaktirajte 
svojega trgovca. 

1. 2. 4. 5. 

3. 
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ELEKTRIFICIRANI 
TONI

BARVE ZUNANJOSTI

S pisano paleto barv, od modre Midnight 
do rdeče Flame, boste lahko izrazili svojo 
osebnost. Poleg tega lahko izbirate tudi med 
atraktivnimi dvobarvnimi kombinacijami.

DVOBARVNE KOMBINACIJE

218 črna streha Attitude*
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Črna tkanina 
Standardno pri paketih opreme Elegant in Executive. 

Črno usnje
Standardno pri paketu opreme Style.

Črna alkantara* z rdečimi šivi 
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

48,26 cm (19-palčna) 5-kraka 
platišča v črni barvi
Standardno pri paketu opreme Style.

45,72 cm (18-palčna) 5-kraka 
platišča v sivi barvi
Standardno pri paketih opreme 
Elegant in Executive.

45,72 cm (18-palčna) 5-kraka 
strojno obdelana platišča v svetleče 
črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

45,72 cm (18-palčna) 5-kraka 
strojno obdelana platišča
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

45,72 cm (18-palčna) 5-kraka 
strojno obdelana platišča v matirani 
črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

45,72 cm (18-palčna) 5-kraka 
strojno obdelana platišča v  
srebrni barvi 
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

KONČNI  
DOTIK

PLATIŠČA IN DEKORATIVNI ELEMENTI

Dopolnite videz svojega avtomobila z 
izbiro 45,72-centimetrskih (18-palčnih) ali 
48,26-centimetrskih (19-palčnih) strojno obdelanih 
platišč. V notranjosti pa lahko izbirate med 
različnimi dekorativnimi elementi in sedeži v usnju 
ali alkantari z rdečimi šivi. Tako boste svojemu 
avtomobilu dodali pridih elegance in športnosti.
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TEHNIČNI PODATKI
MOTORJI

  Hibrid  

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Oznaka motorja A25A-FXS

Število valjev 4 valji v vrsti

Mehanizem ventilov 16-Valve DOHC, VVT-iE 
(Intake), VVT-i (Exhaust)

Sistem vbrizga goriva Neposredno vbrizgavanje

Prostornina (cm3) 2487

Premer in gib bata (mm x mm) 87,50 x 103,48

Kompresijsko razmerje 14,01:1

Največja moč (KM) 185

Največja moč (kW/vrt./min) 136/6000

Največji navor (Nm/vrt./min) 227/3200-3700

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (KM) 306

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW) 225

SPREDNJI ELEKTROMOTOR

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim 
magnetom

Največja moč (kW) 134

Največji navor (Nm) 270

Električni doseg - kombinirana vožnja 
WLTP (km) 75

Električni doseg - mestna vožnja WLTP (km) 98

HIBRIDNA BATERIJA

Tip UF261591TA

Kapaciteta baterije (3 hr) amp. hr. 51

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST
  Hibrid  

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (l/100 km) 1

Nizka hitrost (l/100 km) 7,7

Srednja hitrost (l/100 km) 5,3

Visoka hitrost (l/100 km) 5,7

Zelo visoka hitrost (l/100 km) 7,7

Priporočeno gorivo 95 oktanski neosvinčen
bencin (ali več)

Prostornina posode za gorivo (l) 55

Ogljikov dioksid, CO2 (skladno z zakonodajo):

Kombinirana hitrost (g/km) 22

Nizka hitrost (l/100 km) 175

Srednja hitrost (l/100 km) 120

Visoka hitrost (l/100 km) 129

Zelo visoka hitrost (l/100 km) 174

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, dopolnjena z EC 2018/1832AP)

Emisijski razred EURO 6 AP

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 126,1

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 13,3

Nemetanski ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 11,5

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 4,2

Dimni delci (mg/km) 0,1

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 64,0 e-CVT = elektronsko nadzorovani brezstopenjski menjalnik  
* Odvisno od stopnje opreme in dodatnih opcij.

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in 
njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali 
izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število 
potnikov v vozilu itd.). Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.

OBRAČALNI KROG
  Hibrid  

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Min. obračalni krog – pnevmatike/karoserija (m) 11,4

TERENSKE ZMOGLJIVOSTI 

Minimalna oddaljenost od tal (mm) 180 / 190*

Vstopni kot (°) 17,5

Izstopni kot (°) 20

Plezalni kot (°) 18

Kritični kot prevračanja (°) 52

Kot preloma rampe (°) 16,4

Globina ugreza (mm) 500

ZAVORE

Prednje zavore Hlajene kolutne zavore
(2-batna čeljust)

Zadnje zavore Hlajene kolutne zavore
(1-batna čeljust)

VZMETENJE

Spredaj Vzmetna roka MacPherson 

Zadaj Neodvisno dvojno prečno
vodilo

ZMOGLJIVOSTI
  Hibrid  

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Največja hitrost (km/h) 180

0–100 km/h (s) 6

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 4010

Masa praznega vozila (kg) 1980-2000

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 1500

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 750

MERE NOTRANJOSTI IN PRTLJAŽNEGA
PROSTORA

Notranje mere – širina (mm) 1515

Notranje mere – višina (mm) 1210 / 1230*

Skupna širina prtljažnika (mm) 1355

Skupna višina prtljažnika (mm) 829 / 845*

Dolžina prtljažnika ob podrtih zadnjih sedežih (mm) 1855

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob 
postavljenih zadnjih sedežih, po metodi VDA (l) 500

ZUNANJE DIMENZIJE

Dolžina 4600

Širina 1855

Višina 1685 / 1690*

Kolotek spredaj 1600 / 1610*

Kolotek zadaj 1630 / 1640*

Previs spredaj 910

Previs zadaj 1000

Medosna razdalja 2690
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IZZIV 1
BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati emisije 
novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so bila proizvedena 
leta 2010. Za dosego tega cilja želimo razviti nova vozila 
z nizkimi emisijami ali brez njih.

IZZIV 3
TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških obratov 
uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in si 
prizadevamo za uporabo obnovljivih virov energije. 
Zavezali smo se k večji energijski učinkovitosti naših 
obratov. Poleg tega uporabljamo tudi sončno, vetrno in 
vodikovo energijo.

IZZIV 5
USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV NA 
PODLAGI RECIKLIRANJA

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo različnih 
surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke Toyota 
95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu avtomobilu, 
ko v enem življenjskem ciklu doseže konec svoje poti, 
omogočimo novo življenje.

IZZIV 2
ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih do 
okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da imajo v 
svojem celotnem življenjskem ciklu čim manjši negativni 
vpliv na okolje.*

IZZIV 4
ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA  
PORABE VODE

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah začeli 
zbirati deževnico. Uporabljamo tudi različne očiščevalne 
metode, ki omogočajo reciklažo in ponovno uporabo 
vode.

IZZIV 6
USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI V 
SOŽITJU Z NARAVO

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki jo 
varujemo kot naše največje bogastvo. V ta namen 
sadimo drevesa in v urbanih okoljih ustvarjamo nove 
zelene površine, s čimer želimo pripomoči k družbi, ki se 
zaveda pomena narave in sožitja z njo.

*  Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril
TÜV Rheinland in ima certiªkat ISO14040/14044.

OKOLJSKI IZZIVI 
TOYOTA 2050 
IN OKOLJSKA 
ZAVEZA 
ŽIVLJENJSKEGA 
CIKLA

Pri znamki Toyota smo si zadali 
cilj, da bomo izničili vse negativne 
vplive na okolje. Zadali smo si šest 
izzivov, ki jih želimo uresničiti do leta 
2050. Vsak izmed njih je usmerjen 
v ustvarjanje pozitivne trajnostne 
družbe in varovanje našega planeta 
kot celote. 

Za več informacij obiščite:
www.toyota.si ali
kontaktirajte svojega
lokalnega trgovca Toyota.
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Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri 
proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so 
posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

POPOLNA 
BREZSKRBNOST.

10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva 
izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in 
zanesljivosti.
Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v program 
Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km) 
in podaljšano jamstvo za hibridno baterijo do 10 let 
za naša hibridna vozila. Program Toyota Relax se 
lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja 
en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal 
za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga 
je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila 
oz 185.000 km in traja en servisni interval, kakršen 
je predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega 
jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno 
nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz 
vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo 
poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z 
novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in 
izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo 
kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno 
garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*

SERVISNI PROGRAM ZA HIBRIDE
Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo na letni 
ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 let po 
registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni 
pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj 
vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. 
Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali 
po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako,  
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem  
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni  
deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado 
motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi 
triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 
40 evropskih državah.**
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TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID
BREZKOMPROMISNA ENERGIJA.

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v 
vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico 
do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ̋ Toyota 
Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija. 
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